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Informoj
Na 1. oktŭbra pripada druhe vyrocie 

zalozenia Ĉinskej ludovej republiky. 
Poŝlite- hned’ — leteckou poŝtou — po- 
zdravne esperantske listy na adresu: 
Oina Esperanto-Ligo, P. 0. Kesto 77, 
PEKINGr, Oinio, por Centra Popola 
Registaro.

Kazdy ĉlen vyboru ŭstredia i odbo- 
ĉiek musi bvf ĉlenom SES, resp. musi 
zaplatif ĉlenovske i na rok 1951. Pe- 
ranti, kontrolujte a presviedĉajte, ze 
kto neplati, podkopava naŝe hnutie 
i existeinciu ĉasopisu!

EAĈSJi v tJsti n/Labem — oznamte 
presnŭ adresu!

Volŭme skŭsenych esperantistov, dob- 
rych prekladatelov! Dostali sme zo 
spriatelenej cudzinv ziadosf o espe- 
rantske preklady zo slovenskej litera- 
tŭry na nverejnenie v esperante a na 
preklad do narodnej reĉi. Prosime vŝe- 
tkvch. ktori majŭ hotove dobre pre- 
kladv hodnotnvch diel (najmii noviel a 
kratŝej prozy), aby nam ich poskvtli na 
tento ciel. Kedze nemozeme zaruĉif 
vratenie rukopisu v pripade nepouzitia, 
odporŭĉame, aby ste si nechali odpis. 
Prosime posielajte strojom pisane ruko- 
pisv, lebo nam ieh nema kto prepisaf.

de SES:
Cena ĉasopisov pre ĉlenov EAĈSR. 

Ĉlen SES plati roĉne Kĉs 100.—, do- 
stava „E. Slovaka“ zadarmo a moze si 
(naŝim prostrednictvom) predplatif ĉa- 
sopis ,,Esperantista“ (v Prahe) za sni- 
zenŭ cenu Kĉs 70. —. Ĉlen OES plati 
roĉne Kĉs 100.—, dostava ĉas. „Espe- 
rantista“ zadarmo a moze si predplatif 
„E. S“. (prostrednictvom EAĈSR v Pra- 
he-II.,Mala Ŝtepanska),za snizene pred- 
platne Kĉs 70.—.

Esperanto sprostredkuje. Samidean O. 
Ginz z Prahv poslal ilustrovany pre- 
klad Dona Quijota, ktory vydal Tatran 
v Bratislave, Dr. Romulovi Zeballos 
Morales, svetovemu odbornikovi. vo 
Frav Marco v Uruguaj a dostal odpo- 
ved’, ze kniha je „... naozaj obdivu- 
hodna, z najkrajŝich, ake som doteraz 
videl. Vzbudzuje ŭctu k vvsokej ŭrovni 
Vaŝej tlaĉe a dobry vkus pri vvbere 
diel na vyda,nie“.

Ilustrovany prospekt o Trenĉine, s es- 
perantskvm pridavkom vvdal a na po- 
ziadanie zadarmo poŝle Slovakotour

Oznamte nam hned kazdŭ trvalŭ 
zmenu adresy! Zaistite si tak nenreru- 
ŝenŭ dodavku ĉasopisu a nam uŝetrite 
zbvtoĉnŭ pracu a vvdavok.
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Haj, Bohumin, Ĉantoria; Roznov — 
ŝtvri miesta ŭspeŝnych krajovvch scho- 
dzok Ostravskeho kraja EAĈSR. V Haji 
bola i prednaŝka Rud. Hromadu, ppred- 
sedu EAĈSR, v Bohumine pomenova- 
nie ulice podTa Zamenhofa, na Ĉanto- 
rii schddzka ceskych a slov. samidea- 
nov a v Roznove Letnŭ, ŝkola esperan- 
ta. Mame ĉo zavidief a ĉo dohanaf!

Pohli sme sa vŝak uz i my: Martin, 
Lipt. Mikulaŝ. B. Bystrica sŭ toho do- 
kazom. no chystame i dalŝie krajove 
schOdzkv.

Vzorny lope. S-ano M. Zvara, ŝtu 
dent a naŝ dipe v Poprade, pracuje pre 
hnutie vŝade. Cez prazdniny bol na bri- 
gŭde a ziskal devaf novych prfvrzen- 
cov! Ĉo robite vy — ostatni lope a sa- 
mideani, ktori mŭte priaznivejŝie pod- 
mienkv?

Preklady z esperanta v slovenskych 
ĉasopisoch. .,Zwo/“ z 24. XII. 1950 mal 
prispevok ,.Biely ĉernoch“ (autor Wal- 
ther White): zavodnv ĉasopis .,Naŝe 
zrkadlo“ uverejnil 2. jŭna 1951 ĉlanok 
..Norsko na ceste k vojne“, prelozenv 
z ĉasopisu francŭzskvch esperantistov 
„La Esperantista Laboristo“. Z ĉinske- 
ho mesaĉnika ,,E1 Popola Ĉinio“ prelo- 
zeny prispevok ..Tajvan ĉaka na oslo- 
bodenie“ (autor Vang-ĉaŭ caj) vyŜiel 
v „Naŝom zrkadle" 2. XII. 1950. Ten 
istv ĉlanok pod nazvom ,.Tajvan“ uve- 
rejnil i ..Slobodny rozhlas“ v ĉisle 51

z 18.—24. XTT. 1950. Okrem toho vyŝly 
preklady ,,Zahadne svetla“ (autor Ivan 
T. Sanderson), „Nils“ (autor L. Sze- 
kelv) a niekofko krŭtkych zprav o esp. 
hnuti. Spomenute ĉlanky prelozil a ĉa- 
sopisom poslal s-an Jan Lamaĉka.

Tlaĉova podpora
V. Orban, Zlatĉ Moravce 100.—; F. 
Suchy, Zdar 30.—; Esp. Klubo, Ostra- 
va II. 130.—; J. Kovd.ĉ, Lieskovec 
20.—; A. Kubala, Ostrava 100.—; P. 
Bozik, Trnava 50.—; A. Balŭŝ, Brno 
10.—; Ing. Emanuel Tuhŭĉek, Olomouc 
80.—; A. Gregorĉok, Banska Bystrica 
50.—; J. Matocha. Lvsŭ 20.—;P. Tinka, 
Boŝaca. 20.—; Esperanto-Rondeto, Brec- 
lav 70 —; J. Chovanĉik, Halenkov 
30.—; V. Zŭvodsky, Zilina 50.—; K. 
Pakosta, Litomerice 50.—; V. Antoŝ. 
Brno 30.—; R. Hirner, Bratislava 70.—;
J. Ondrejkoviĉ, Bratislava 50.'—: E. 
Ĉavojsky, Nitr. Pravno 20.—; F. Ve- 
ĉefas Uh. Brod 80.—; M. Jakubiĉek, 
Kostolec 30—; J. Sustr, Praha I 30.—: 
Esperanto-Asocio. Veseli nad Moravou 
60.—; G. Menŝik. Plasy 30.—; R. Buŝo, 
Trenĉin 50.—; A. Kermel, Bohumin 
80.—; K. Chladny, Vrŭtkv 100.—; V. 
Valach, Svit 30.—; Mudr. J. Cerny, Li- 
tomĉrice 130.—; K. Bartŭk, Prerov 
70.—: Ing. Z. Bayer, Mikulaŝ 50.—: 
H. Urbanĉikova, Veseli ,n/Mor. 50.—;
J. A. Patek. Bvstrice p. Host. 20.—.
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Graveco de Someraj Esperanto-Kolegioj.
Oni i)ovus facile opinii, ke dumsomere la Esperanto-movado vegetas, 

ĉar la esperantistoj Ubertempante ripozas kaj neniel interesiĝas pri nia 
afero. Sed tio estus granda eraro! Almenaŭ ĉe ni kaj ĉe niaj veraj espe- 
rantistoj oni ĉiusoniere poras konstati fortan plialtiĝon de intereso pri 
esperantlingva legajo, perfektiĝado, pri inter paroloj kun aliaj samide- 
anoj dumvojaĝe, pri ebleco viziti iujn. Tial oni — almenaŭ ĉe ni — 
postulas, ke la Esperanto-gazeto aTportu ankaŭ porsomeran interesan 
kaj utilan legajon, ke okazu kunrenoj, ekskursoj, entreprenoj seriozaj 
kaj amuzaj, kunigantaj la ,,utilan kun agrabla“. Kaj tiel oni povas kla- 
rigi la grandan intereson pri somera Esperanto-kolegio kiel vera ide- 
alo. koncentrigo de ĉiuspecaj por- kaj peresperantaj entreprenoj.

lnter la arantaĝojn de SEK oni devas enkalkuli, ke ĝi okazas senin- 
terrompe dum certa tempo (du semajnoj), do ĝi prezentas firmajn ba- 
zon kaj kadron por senĉesa, intensa. sistema laboro, nepra kondiĉo por 
kontentigaj. daŭraj sukceso kaj progreso. Krome ĝi okazas en belega 
agrabla natura medio. ebliganta neforgeseblajn grupajn kaj individuajn 
ekskursojn, promenojn, banadon kaj ĉiuspecan alian rekreadon dum 
horoj posttagmezaj kaj antaŭvesperaj. La vesperaj horoj estas rezerva- 
taj por entreprenoj sociaj, seriozaj kun altvalora programo kaj amuzaj 
kun neeviteblaj dancado, kantado. ludado ktp. Al la fakta studo estas 
dediĉataj ĉiutage la plej valoraj kvar horoj antaŭtagmezaj. La kur- 
soj kaj prelegoj por komencantoj ĝis plej progresintoj eĉ instruontoj, 
prezentas esencon de ĉiu scio pri la lingvo kaj ĝia uzo, do SEK estas 
nia lernejaro de la elementa ĝis la atta.

Krome la SEK ne preterlasas eĉ la flankon organizan, atentigante 
senĉese la partoprenantojn, ke ili aliĝu al la organizo por poste ne per- 
diĝi aŭ resti izoluloj sensangaj. neinteresiĝantaj pri la komuna laboro 
kaj progresigo de la movado. La kolegia ciklostilita informa bulteno,
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aperanta laŭbezone, kompletigas, firmigas la rezultojn, ekinteresigante

Ĉio servas al celo: paroligi kaj skribigi la homojn laŭ ĝustaj manieroj 
prononca kaj gramatika, veki en ili daŭran intereson kaj profundan 
amon por nia afero, certigi ilian komprenemon kaj kunhelpon por niaj 
postaj entreprenoj.

Ĉi-somere la patrina kaj prototipa Somera Esperanto-kolegio en Dok- 
sy (ĉe Macha-lago en nordokcidenta Ĉeliio) okazis jam la 6-an fojon, 
sub gvido de ĝia kreinto. la nelacigebla pioniro D-ro Aŭgusto Pittik 
kun lia eminenta instruistaro. Krome okazis ankaŭ sukcesplena SEK en 
la moravia Roznov, altirinta precipe la junularon. Bedaŭrinde SEK ne 
ripetiĝis en Slovakio, en la subtatra Svit, pro personaj kaj teknikaj 
malfacilajoj. Pasintjare ĝi anstataŭigis al ni eĉ kongreson, sed ĉi-jare 
ni sentis nin kiel orfiĝintaj: rikanis nur granda abismo, sufokiga, sen- 
esperiga, nebula nenio. Tial Doksy ĉi-jare altiris el Slovakio kvino- 
non de sia partoprenantaro kaj tial ni unuanime decidis nepre okazigi 
SEK ankaŭ en Slovakio dum somero 1952, en kunlaboro de SEKDoksg.

Do, ek al la preparoj!

Miloslav Wagner:

Krea ago de Stalin

Marks- Leninan instruon pri novaj signifoplenaj elementoj.

ne-eliranta el fundamentoj tiel firme metitaj de Stalin. Ne ekzistis scien-
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plej valora antaŭ ĉio estas la analizo cle dialektiko de reciprokaj rila- 
toj inter bazo kaj superkonstruaĵo, kaj analizo de evoluleĝoj de socia- 
lisina societo. Stalin montris, ke la produktfortoj ne efikas sur la poli- 
tikan organizon, ideojn kaj kulturon de la societo rekte, sed pere de 
la bazo ekonomia. Ĉiu ekonomia bazo kreas sian propran superkon- 
struaĵon por tio, ke ĝi servu al ĝi regrese — kaj la akcentado de ĝuste 
ĉi tiu ĝia granda aktiva eĉ lukta tasko por likvido de la malnova bazo 
kaj plifirmigo de la nova, dokumentita per historiaj ekzemploj — estas 
unu el la pluaj kulminoj de preciza analizo Stalina, pri kiu devas kon- 
scii senĉese, ĉe la plenumo eĉ de plej malgranda tasko, ĉiu kultura la- 
boranto, al kiu estas kara la evulosorto de homa socio. Konscii pri ĝi 
devas la progresemaj sciencistoj okcidentaj, renkontiĝantaj kun reak- 
ciaj faŝismaj teorioj de putretanta kapitalisma ordo en stadio de impe- 
rialismo; kun teorioj, klopodantaj ĉiupreze nebuligi, deflankigi la aten- 
ton de amasoj kaj inteligentularo, for de la ekspluatado kaj klasbatalo, 
sed eĉ devige devas pri ĝi konscii la sciencistoj de Sovetunio kaj popol- 
demokratioj, kiel kultura avangardo kaj bastiono de universala pac- 
tendaro.

La demandojn de ekonomia bazo oni ne povas do prilumi unufluanke 
el vidpunktoj de produktado aŭ de ĝia tekniko, servanta egale al la mal- 
nova kaj al la nova ordoj, eĉ nc en abstrakta apartigo de la materiaj 
produktfortoj. Ekzempla dialektika ekspliko de ĉi tiuj demandoj estas 
la Stalina analizo de evoluleĝoj de socialisma societo. La ekonomia bazo 
de USSR estas donita per ŝtata (tutnacia) kaj kooperativa kolfioza po- 
sedo de produktrimedoj. La formoj de ĉi tiu posedo difinas ankaŭ 
la ekzistadon de du amikiĝintaj klasoj de laboristoj kaj kolKozaj ter- 
kulturistoj. Kaj ĝuste el tio, ke en socialisma societo ne ekzistas klasoj 
antagonistaj, rezultas pluaj deduktoj pri transiro de socialisma societo 
al komunismo. Memkompreneble tiu ĉi transiro — per sia amplekso kaj 
signifo — egalas al revolucia salto; ĝi estos akompanata per grande- 
gaj ŝanĝoj en evoluo de produktfortoj kaj en la socio; ĝi ne havos
karakteron de socia revolucio, 
preparita fare de la socialista 
helpo de la laborantaj amasoj.

sed ĝi estos konscie kaj iom post iom 
ŝtato kaj Komunista Partio per aktiva

La Stalina prognozo pri komunisma cstonteco, kiel pli alta stadio de 
sociekonomia formacio de socialismo, estas ekzemplo de krea mark- 
sismo, de tiu marksismo, kiu laŭ vortoj de Stalin el respondo al k. A.
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Cholopovov ,,. . . en sia evoluo devas pliriĉiĝi per nova sperto, per no- 
vaj ekkonoj, kaj ties unuopaj instruoj kaj konkludoj devas post tempo- 
paso ŝanĝiĝi, ili devas esti anstataŭigataj per tezoj kaj konkludoj no- 
vaj, respondantaj al novaj historiaj taskoj“, ĉar „marksismo ne reko- 
nas neŝanĝeblajn konkludojn kaj instruojn, devigajn por ĉiuj epokoj 
kaj periodoj“ kaj „estas malamiko de iu ajn dogmatismo“.

La Stalinaj verkoj senpere tuŝas la deinandojn de la lingvo, kies sig- 
nifon J. V. Stalin emfazis en 1013 en „Marksismo kaj la Nacieca De- 
mando“ jam per tio, ke li nomis ĝin kiel unuan inter la karakterizaj 
trajtoj de la nacio. La interveno de Stalin en la diskuton en „Pravda“ 
signifis antaŭ ĉio liberiĝon de Arakĉejeva reĝimo de Marra skolo kaj 
ĝiaj dubaj ,,teorioj“ pri la lingvo kiel aperajo de socia superkonstruajo 
kaj el ĝi rezultanta instruo pri la klaseco de la lingvo, pri la intermikso 
de pensado kun ideologio, pri la revoluciaj saltoj en la lingvo-evoluo, pri 
la ĉiopova, idealisme elkonstruita, stadiala teorio de kvarelementa ana- 
lizo kaj teorio dc intermiksiĝo, kies unusola celo estis deturni eĉ la 
talentitajn lingvistojn de la vera ekkono de lingvo surbaze de konkreta 
materialo, de studado de ĝiaj internaj leĝoj kaj esenco, de ĝia funda- 
menta vortbazo kaj gramatiko, produkto de vico da epokoj, kaj erar- 
vojigi al idealismo kaj mistikaj supozoj, havantaj nenion komunan kun 
vera scienco.

Stalin ĉi tie samtempc prezentis genian programon de marksisma 
iingvistiko, koncentriĝintan ĉirkaŭ kelke da centroj. Angulŝtono de 
ĉiuj lingvaj demandoj estas la Stalina instruo pri lingvo kiel socia ape- 
rajo, interŝanĝilo de pensoj kaj la instruo pri tutnacia karaktero de la 
lingvo kaj ĝia praktika signifo por la evoluo de la societo. Duan 
centron formas la demandoj de internaj leĝoj dc lingva strukturo 
de pli stabila fundamenta lingva bazo kaj gramatika konstruajo. kaj de 
pli ŝanĝiĝebla vortrezervo, kiuj devas esti esplorataj ankaŭ en sia histo- 
ria evoluo. Anstataŭ la malbonfama kvarelementa teorio estas transvalo- 
rigata la metodo historie-kompara. La lingvoevoluo ne efektiviĝas per 
subitaj renversoj, scd per sinsekva amasigo de novkvalitaj elementoj 
kaj formortado de elementoj malnovkvalitaj. E1 la partaj demandoj 
estas pripensindaj la deinandoj de lingvoj literaturaj (kaj en ili la de- 
mandoj de lingvo de verkoj artistaj, la rilato al lingvo tutnacia), la de- 
mando de klasifiko de la mondaj lingvoj laŭ ilia parenceco, la demandoj 
de rilato de nacia lingvo al dialektoj kaj klasaj jargonoj k. a.
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La resono de Stalinaj verkoj estas nemezurebla. La scienca laboro 
en USSR — antaŭ ĉio ĉe la lingvistoj — estis starigita sur novan bazon. 
Estis efektivigitaj grandaj kunvenoj — la aŭgusta tutunia konferenco 
de altlernejaj instruistoj de lingvoscienco, la novembra kunsido de li- 
teratura kaj lingva sekcioj de Scienca Akademio de USSR kaj de Aka- 
demio de Pedagogiaj Sciencoj de KSFSR, la maja literatura diskuto kaj 
fine la junia tutunia scienca konferenco kaj kunsidoj de unuopaj sekcioj 
de sociaj sciencoj de Scienca Akademio en la Moskva Lomonosova Ŝtata 
Universitato, ĉe la datreveno de publikigo de la Stalinaj verkoj — por 
nomi nur la plej gravajn. Ni ne mencias la diskutojn en la unuopaj 
unuiĝaj respublikoj. La instrumaterioj kaj planoj de la alt- kaj mezler- 
nejoj estis tralaboritaj kaj la zorgo pri lingvoinstruado ĝenerale plialti- 
gita, estis fondita Lingvosciencalnstituto de SciencaAkademio de USSR 
sub gvido de laŭreato de Stalin-premio V. V. Vinogradov, estis eldo- 
nita altlerneja kurso ,,Fundamentoj de la Stalina Instruo pri la Ling- 
vo“ kaj la unuaj almanakoj: ..Demandoj de Lingvoscienco en la Lumo 

,Demandoj de Sintakso en la Nuntempa Rusa 
— post zorga diskuto - teoria almanako ,,Fun- 

kaj granda kontraŭ- 
kaj Elturnigo de Marksismo 

Apud sociaj sciencoj la Stalinaj verkoj fariĝis an- 
kaŭ por la natursciencoj forta instigilo al plialtigo de 
kunligi la teorion kun la praktiko, precipe ĉe realigo de 
linaj planoj por aliformigo de la naturo.

(Tradnkita el „Lidove Noviny“ de 3.

de Stalinaj Verkoj“, „ 
Lingvo“; estas presata - 
damentaj Demandoj de la Soveta Lingvistiko“ 
Marra almanako ,-Kontraŭ la Vidgarigo 
en Lingvoscienco4

aktiveco por 
grandaj Sta-

MAŬ ZE-TUNG:

„M1 TIEL OPINIAS, KE ESPERANTO ESTAS LERNINDA KAJ 
LERNENDA, SE ONI ĜIN UZAS POR VERA INTERNACIISMO KAJ
REVOLUCIO.“
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Kiel plivigligi la kluban vivon
Antaŭ unu jaro aperis en ES 

(n-ro 6—7/50) interesa artikolo 
kun la supra titolo. Kiel respondo 
al la redakcia P. S. sub tiu artikolo 
jen alia paroliga ludo. Gi nomiĝas 
„Kie estas mia amiko?“

Unue simpla regularo:
1. Ĉiu klubano devas kunludi.
2. Demandite, oni devas respon- 

di (sincere, sed ne tro detale, t-a- 
men ankaŭ ne nur per simpla „jes“ 
aŭ „ne“).

3. La serĉanto estas elektata aŭ 
sin anoncas libervole.

4. Se la demandito ne kompre- 
nis la demandon, li devas diri: „Ri- 
petu!“ kaj la sercanto devas ripeti 
la demandon, sed se eble per aliaj 
vortoj.

5. La respondo ne estu nur ripe- 
to de la demando (Ekz. Ĉu mia 
amiko estas en tiu ĉi ĉambro? — 
Jes, via amiko estas en tiu ĉi ĉam- 
bro), sed per propraj vortoj (ekz.: 
Jes, vi trovos ĝin ĉi tie).

6. „La amiko“ povas esti io ajn 
(objekto, homo, besto) kaj ie ajn, 
eĉ en alia mondparto, sed tiam ĝi 
devas esti ĝenerale konata — ekz. 
Parizo, la kanalo de Suezo, la ri- 
vero Volga ktp.).

7. La serĉanto zorgu, ke li de- 
mandu ĉiun. sed tamen li ne de- 
mandadu laŭvice.

8. La respondoj al la serĉanto ne 
darfas esti erarigaj.

Jen mallongigita lud-ekzemplo:
La serĉanto (S) devas forlasi la 

ejon kaj intertempe la ceteraj lu- 
dantoj interkonsentas kio kaj kie 
estu „la amiko“ (ekz. la busto de 

Zamenhof sur la tablo). „S“ eniras, 
salutas kaj rakontas, kiel kaj kie 
perdiĝis lia amiko. Poste la ludo 
komenciĝas:

S: — Ĉu mia amiko estas en ĉi 
tiu ĉambro?

R (= respondanto). — Jes, kara 
samideano, vi certe trovos tiun 
kompatindulon ĉi tie.

S. — Vi tre feliĉigis min. (A1 alia 
R.) Ĉu mia amiko estas videbla?

R. — Jes, ni povas tre bone vidi 
tiun eminentulon. (Tamen, oni ne 
ĉiam rigardu „la amikon“!)

S. — Ĉu mia amiko estas sur la 
planko?

R. — Tie troviĝas nur malami- 
koj.

S. — Ĉu li estas el ligno?
R. — Eĉ ne unu parto!
S. — Ĉu li loĝas sur la tablo?
R. ----Jam vi estas sur la ĝusta

vojo!
S. — Ĉu la busto de nia Majstro 

estas mia amiko?
R. — Vi tre saĝe kaj lerte trovis 

lin!
Certe jam ĉiu komprenas, ke per 

tiaj (kaj miloj da ali-specaj) de- 
mandoj oni ĉiam trovas sian ami- 
kon.

Ĉu la ludo estas amuza? Laŭ 
mia sperto mi povas diri „jes“ — 
sed la sukceso dependas de tio, ĉu 
la kunludantoj kuraĝas kaj kapa- 
blas reiĝi infanaj. ĉu ili emas esti 
bonhumoraj, ridemaj, amikecaj kaj 
ĉu ili havas bonan fantazion kaj 
iom da detektivaj kapabloj.

1. Schoon, Haarlem, Nederlando.
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PhMr. Ondrej Hoffmann:

Sanigaj kreskajoj

•C1
ne
('ii
la

Prahomo, kuniĝinta kun la naturo. vivanta kaj batalanta en ĝi, venis 
en kontakton eĉ kun sanigaj kreskajoj kaj verŝajne instinkte — kiel ni 
tion vidas eĉ hodiaŭ ĉe pli perfektaj bestoj — okaze de iuj malsanoj aŭ 
korpaj malagrablajoj, pro kiuj jam tiam suferis lia komplika organismo, 
li uzis kelkajn kreskajojn kiel medikamenton. Poste, kiam lia intelekto 
estis jam sufiĉe evoluinta kaj kiam homo ekkonis la sanigajn lcreska- 
ĵojn pli bone, la famo pri ilia resaniga forto disvastiĝis kaj oni komencis 
kolekti ilin. Pli poste oni konstatis, ke ne estas necese uzi la kreskajojn 
en freŝa stato, kiel ili kreskas, sed ke oni povas sekigi ilin sen malutilo 
al ilia saniga forto kaj tiel konservi ilin por la vintra periodo. Tiu 
ekkono estis grandsignifa! Kaj poste oni per praktiko spertis, ke 
ĉiam la tuta kreskaĵo posedas la sanigan forton — ke foje ĝi estas 
la radiko, alifoje en la folioj, floroj aŭ fruktoj. Kiam la konoj pri 
medicinaj kreskajoj estis jam atingintaj tiun ĉi nivelon, jam ekzistis ho- 
moj, kiuj specialiĝis pri kolektado de tiuj ĉi kreskajoj kaj uzis ilin ne 
nur por si mem, sed donis ilin ankaŭ al aliaj malsanuloj. Jen la unuaj 
kuracistoj, kiuj estis samtempe ankaŭ apotekistoj. Ili estis homoj spertaj 
pri la kreskajaro de sia regiono, tial ili atribuis al si magian, miraklan 
potencon kaj kombinis sian scipovon kun superstiĉoj. aplikante diver- 
sajn sorĉajojn, kiuj multloke restis en uzo eĉ ĝis nunaj tempoj. Por ke 
ilia sekreto ne estu malkovrita de aliaj, ili ĉirkaŭis sin per mistereco kaj 
vendadis la sanigajn kreskaĵojn deformitaj, rompitaj aŭ krudpulvori- 
gitaj, ofte intermiksinte plurajn medicinajojn, aŭ preparis el ili simplajn 
aŭ malsimplajn apozemojn. Kiom da senefikaj. eĉ pereigaj medikamen- 
taĉoj produktiĝis flanke de efikaj kuraciloj, tion ĉiu povas facile imagi 
al si.

Post ia tempo la kolektado de sovaĝe kreskantaj vegetajoj simpli- 
ĝis, oni komencis kultnri ilin; tiel ekestis la unuaj botanikaj ĝardenoj, 
fondataj plej ofte de monalioj kaj precipe de ties plej inteligenta ka- 
tegorio la jezuitoj. ITomoj. scipo\ intaj skribi, postiasis al ni pri tio 
dokumentojn. La unua botunika ĝardeno en Slovakio estis fondita ĉe 
la kanonikejo de Banŝka Bvstrica, en 1658. Gin fondis la ĉefepiskopo 
Lippay kaj ĝia nivelo estis altega, ĉar tiam jam estis komenciĝinta pli 
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serioza scienca esplorado de sanigaj kreskaĵoj. Sed la popolo ankoraŭ 
timis tiujn ĉi sciencistojn-esploristojn kaj prefere serĉadis helpon ĉe 
,,herbistinoj*‘, kies famo ofte diskoniĝis vastregione.

Sed la vivo progresis plu. Specialistoj komencis esploradi la sanigajn 
herbojn, konstati en ili la sanigajn elementojn kaj ekstrakti ilin per 
primitivaj metodoj. La pli-malpli densajn ekstraktojn. tinkturojn, dc- 
koktojn. siropojn ktp. homoj pli volonte uzis ol la pulvorigitajn vege- 
tajojn kaj oni eĉ povis perlabori pli per ili. En tiu ĉi evolu-ŝtupo 
unusola persono ne plu kapablis esti kaj apotekisto kaj kuracisto. sekve 
de tio tiuj ĉi du metioj apartiĝis. Dum la unua esploris la enhavon (kon- 
siston), strukturon kaj trovejojn de la sanigaj kreskaĵoj. la alia specia- 
liĝis pri la uzo de la pretaj kuraciloj kaj studo de ilia efiko.

En 1828 Wohler sul ccesis artefarite prepari substancon, pri kiu oni 
supozis, ke ĝi povas kreiĝi nur cn viva korpo per efiko de la vivenergio 
(,,vis vitalis“). Tio ĉi estis granda venko de la scienco super la naturo. 
Kiam oni poste sukcesis imitante produkti pluajn substancojn. kona- 
tajn nur el la viva naturo, tio signifis, ke naskiĝis la unua danĝera mal- 
amiko de la sanigaj kreskaĵoj — la organika liemio, kiu rapidege evo- 
luis. Oi komencis analizi eĉ la konsistaĵojn de la sanigaj kreskaĵoj kaj 
en tre multaj kazoj ĝi sukcesis fabriki tiujn ĉi materiojn en laboratorioj 
kaj poste eĉ en fabrikoj. Ea bato, kiun la sanigaj kreskaĵoj per tio ĉi 
ricevis, estis tiel forta, ke eĉ ŝajnis, ke en la estonteco oni konsideros 
tiujn ĉi plantojn nur ornama parto de la bela naturo, kiu iam havis 
grandan signifon. Tiu ĉi danĝcro minacis tiom pli, ke per la ordinaraj 
ckstraktaj procedoj oni ne povis ekstrakti el la vegetaĵoj nur la efikajn 
materiojn; en la deziratan substancon ĉiam eniĝis ankaŭ aliaj materioj, 
tielnomataj balastoj. kiuj malfortigis ĝian efikon kaj postulis pli gran- 
dan dozadon. Pro tiu ei facile komprenebla kialo la fabrikoj komencis 
produkti artefaritajn. purajn aktivajn suhstancojn. Sed sur tiu ĉi kampo 
la naturo plurfoje redonis al la liemio la iam ricevitan baton. Nornc: 
oni pruvis, ke kelkaj puraj substancoj izolite ne efikas, aŭ almenaŭ 
ilia efiko estas eĉ pli malforta ol kiam ili estas aplikataj kune kun la 
balasto — ĉar la balasto ofte enhavas ankoraŭ phiajn, ĝis nun neesplo- 
ritajn substancojn. Sed ne daŭris longe kaj la fabrikoj jam kapablis 
prodnkti egalvalorajn medikamentojn. kaj ŝajnis, ke por la sanigaj 
kreskaĵoj jam definitive eksonis la funebra sonorilo.

Tamen venki la naturon ne estis tiel facile. 1'arte pruviĝis, ke de 
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la suno, la plej granda fonto de lumo kaj varmo, ricevas la kreskaĵoj 
nekutiman forton, la t. n. radio-aktivecon; tiu ĉi forto kreiĝas en ili plej 
intense inter la 10-a ĝis 13-a horo kaj restas konservita en la plantoj 
ĝis la sekvanta mateno, ĝis kiam la roso ne elvaporiĝis. Jen, post centoj 
da jaroj klarigo, kial niaj prapatroj kolektadis sanigajn plantojn fru- 
matene antaŭ sunleviĝo. Ĉu vere nur pro superstiĉo?

Ankaŭ evidentiĝis, ke la artefaritaj kuraciloj — kvankam ili povis 
egali al la naturaj per sia pureco, efiko. stabileco, en formo de dozado, 
en aspekto — ne povis konkuri kun Ja naturaj en la kostoj de produk- 
lado. Ili esti tro multekostaj kaj precipe la socialaj asekurejoj reko- 
mencis favori la malmultekostajn naturdevenajn farmaciaĵojn, t. e. la 
originalajn vegetaĵajn kaj en epotekoj el vegetaĵoj preparitajn medi- 
kamentojn. Tio denove impulsis pli intensan kolektadon de sanigaj 
plantoj, sed tamen ilia kulturado en specialaj kulturejoj ankoraŭ longe 
ne est.is profitdona. Restis do nur la kolektado, kiel kromokupo por 
certaj homoj, precipe maljunuloj, lernejinfanoj kaj kripluloj.

Kaj tiel, irante per mejlo-longaj paŝoj tra la multaj jarcentoj de la 
evoluo de homo, ni venas ĝis la dua mondmilito, kiam ŝtatoj, trafitaj de 
la militteruroj, neatendite konstatis, ke ili estas izolitaj, sen kontakto 
kun la cetera mondo kaj ĝiaj fabrikoj por artefaritaj medikamentoj, 
kaj fortranĉitaj de la merkato de eksterlandaj medicinaj vegetaĵoj. 
Homaro, alkutimiĝinta al pli alta vivnivelo kaj havanta postulojn, kon- 
formajn al la kulturo kaj civilizo de la XX-a jarcento, ne povis reveni 
al la metodoj de malnovaj tempoj, kiam oni kuracis per „.. . sekiĝinta 
enhavo de la intestoj de nigra virkato, buĉita en lunlumo tri tagojn 
antaŭ Lucio . . .“ Ŝtatoj komencis sendependiĝi, ili komencis konstrni 
fabrikojn — sed la bezonoj de la malsannloj kaj malsanulejoj devis 
esti kontentigitaj tuj, kaj tial homoj denove turnis sian atenton al la 
riĉaĵo, kreskanta en la naturo. La jam konataj sanigaj kreskaĵoj estis 
submetitaj al nova esplorado kaj multaj plantoj, antaŭe neglektataj, 
estis esploritaj rilate siajn sanigajn ecojn. Kaj oni konstatis, ke multaj 
kreskaĵoj, kiuj estis antaŭe konsiderataj senvaloraj laŭ medicina vid- 
punkto, taŭgas kiel substituo por altprezaj eksterlandaj drogoj, ja ke 
multaj el ili tiujn ĉi eĉ superas! Tial oni komencis organizi kolektadon, 
estis aranĝitaj kursoj por kolektantoj, estis fonditaj prov-kulturejoj kaj 
kooperativoj por kulturado de sanigaj plantoj. La triumfo de la naturo 
estis perfekta! (Finota.)
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La rozoj
Muziko kaj slovaka teksto de
M. Schneider—Trnavskv*

Esperanten tradukis
Nat Salva

Q AtidOHŬi COH moto —jt ------- —_____ -7-—--=-

f ĵ’ ; J» flf. f g.-l
Frosl-vd-kis roz-po-ta- loj, tnj sek-vts fo-lt fa-Lo

t 11 ĵ' ri

f 11J 41J f J>jj -i | J J> Jl >...;.,..
en mil-da vont, a-ma-ra5Cnt. Laro-zoj dor-mos nu-ne,

^t;_.Ĵ4i j t.is
rc-ve-ku i-ltn jn-no en plo-na ĉcinri so-o-ra vcinri!

Q £ 'r>uv'HvoSA0

Ro-ro| rc-fo-jc flo-ras kaj dol-ĉe bon-o clo-rais
0 i m*no mosso & " J * >|2—

■/ :■'

2. Rozoj, karegaj floroj, 
vi en feliĉo-horoj 
iĝas ornam’ 
de l’pura am’.
Tamen vi velke mortos, 
ani-tagojn temp’ forportos,

ho, morna fin’ — 
clomaĝe vin! 
Rozoj refoje floras 
kaj dolĉe bonodoras, 
la kordolor’ 
pasis jam for.

n-ro
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Ni RECENZAS
Propono de E s peranto-stenografio laŭ 

ĉs. sistemo. (Eldonis Esperanto-Asocio 
(•n ĈSR. PRAHA-IL. Mala Stepanska 7. 
Prezo Kes 3.— Reprcsaĵo cl „Esperan- 
tista" Praha, n-ro 4/1950). La 19-an de 
maĵo 1951 okazis en Pralia ĉehlingva 
konkurso por stenografoj, uzantaĵ la 
sistemon llerout-Mikulik. Ĝia celo estis 
trovi la plej rapidan stenografon cn 
ĈSR. Venkis kaj la altan titolon akiris 
lVIilos Matula, kiu kapablis skribi 160 
vortojn duin minuto. Tia alta rapideco 
eble neniam ekzistas ĉe efektivaj ora- 
toroj, kiuj ne povas nur ŝuti vortojn. 
sed per sia parolado volas klarigi al la 
aŭskultantoj sian temon kaj infiui ilin. 
Tiamaniere la sistemo H.-M. pruvis sian 
kapablon por tre alta parolrapido.

Tiu ĉi sistemo. kiu jam de sia oficia- 
ligo en 1921 estas uzata por la ĉelia kaj 
slovaka lingvoj. estis jam de la aŭto- 
roj mem adaptita por germana lingvo 
kaj tiel ankau instruita en ĉs. komercaj 
lernejoj antafi la dua mondmilito. Apc- 
ris ankafi alfaroj por angla. rusa kaj 
franca lingvoj kaj nun estas eldonita 
ankafi alfaro por Esperanto. Gi estas la 
unua publikigita. ĉar tiu de prof. Vla- 
dimir Jukl, sekve de lia morto. ne estis 
eldonita (vidu ,.E. Slovaka, pĝ. 84/ 
1949). La prezentataj grandaj 4 paĝoj 
donas al interesulo nur esencon por 
povi stenografi sen mallongigoj: da 
sigloj (radik- kaj vortsignoj) estas ĉi 
tic nur 101. nombro pli malalta ol estas 
kutima en nacilingvaj sistemoj. En la 
enkondukaj linioj estas dirite. ke la 
ŝanĝoj. faritaj en la alfaro kompare 
kun la originala sistemo. estas ofte 
fundamenfaj pro la grandaj diferencoj 
inter la naciaj lingvoj kaj Esperanto 
koncerne la literan strukturon. Tamen 

estas klare, ke perfekta scio de la pre- 
zentata materialo sufiĉas nur por per- 
sona, aŭ kancelaria aplikado. Ce tajpis- 
tinoj al la maksimume postulata rapi- 
deco estas 80 vortoj dum minuto. La 
diktanto en ofieejo ja ne parolas senin- 
terrompe, ĉar li kombinas kaj meditas 
diiin la diktado. Kiu per la prezentata 
stenografio volus noti fluan parolon. 
devus ankoraŭ mem konstrui sistemon 
de mallongigoj laŭ principoj, validaj 
por nacilingvaj sistemoj.

Fine necesas diri. ke la ĉelilingva 
stenografio ĝuste travivas ŝanĝojn. kiuj 
jain cstas oficiale publikigitaj kaj vali- 
das ekde 1. IX. 1951. lli certagrade in- 
fluos ankafi la alfaron por Esperanto. 
Tamen la publikigita verketo estas kon- 
vena por tiuj. kiuj jam nun esfras la 
nacilingvan sistemon IT.-M. Ainbafi fak- 
toj certe okupos la aŭtoron (A. Stanu- 
ra. OSTRAVA-RADVANICE. Taborska 
4I), ĉar estas necese fari la duan pa- 
ŝon.

❖
Louis Bastien: Naŭlingva Etimoloc/ia 

Leksikono, 1950 The Esoeranto Publi- 
shing Companv, Ltd. Anglujo. Formato 
12X18 cm. pĝ XVIII! 320. Prezo 13 
ŝilingoj afrankite.

De post la apero de la unua eldono 
(1907) ĝis ĉi tiu dua pasis jam pli ol 
kvardek jaroj. Ke dum tiu ĉi interspaco 
tempa la afitoro funde penetris en la 
problemon de ĉi-speca laboraĵo, tion 
klare atestas tiu ĉi multe plibonigita 
kaj kompletigita eldono de la verko. 
enhavanta ĉiujn ĝis nun oficialigitajn 
vortradikojn de Esperanto.

Pri la lingvo Esperanto oni ofte pen- 
sas, ke ĝi estas tute arbitre elpensita 
li.ngvo. kiu izolite staras inter la paro- 
lataj lingvoj de la tuta mondo. Ke la 
afero ne statas tiel. tion montras tiu ĉi 
Leksikono. Esperanto. kiel lingvo, ha- 
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vas parencajn idiomojn en la parolataj 
lingvoj eŭropaj laŭ vortara flanko kaj 
laŭstrukture ankaŭinter la lingvoj aziaj.

La libro konfrontas la oficialajn vor- 
tojn Esperantajn kun la respektivaj la- 
tinaj. francaj. italaj, hispanaĵ, portuga- 
laj, germanaj, anglaj kaj rusaj vortoj. 
Ĉi lastaj, diference de la unua eldo- 
no, estas transkribitaj per literoj Espe- 
rantaĵ. kio multe plifaciligas la kom- 
paradon. La ceteraj konseirvas siajn 
proprajn literaron kaj ortografion.

Eoliumante en la vortaro oni tuj 
rimarkas, ke Esperanto laŭvortare estas 
lingvo kvazaŭ latinida. Sed krome la 
vort- kaj alispeca parenccco kun la 
Iingvoj ĝermanaj kaj slavaj sufiĉe ates- 
tas. ke ĝi radikas en lingvoj hindo- 
enropaj, ĝi estas do vere internacia 
ankaŭ laŭ-forme. Ekzemple vortoj: abis- 
liio. adepto, alabastro, bando, bardo: 
cimbalo ktp., ktp. estas samformaj kaj 
samsignifaj kaj en Esperanto kaj en 
la hispana kaj en la portugala lingvoj.

Estas interese, ke la ŝ-vortoj havas 
similaĵojn ne en la latinidaj lingvoj, 
sed en la germana kaĵ la angla. (Ou 
tenomeno fonetika aŭ nur hazarda?) La 
vorto „kararakto“ estas korektenda je 
katarakto.

Por nur praktika esperantisto la libro 
apenaŭ havas signifon, sed jes por tiu, 
kiun interesas ankaŭ la lingvistika flan- 
ko de Esperanto. Domaĝe, ke la emi- 
nenta aŭtoro nekonservis en la Esperan- 
ta parto la oficialan radikkarakteron de 
la vortoj. Per konservo de tiu ĉi vorto- 
eco la verko estus bonega helpilo ankaŭ 
por tiu. kiu Esperanton uzas nur por 
praktiko celo.

Por studantoj tre bonvenaj est-as la 
fonetikaj rimarkoj, kaj rimarkoj kaj re- 
sendoj piednotaj. kiujn la unua eldono 
malhavas.

Ruĝa plentoia bindo kaj bo,nkvalita 
papero faras la libron plaĉa eksteraĵe. 
Por Esperanto-kluboj kaj grupoj ĝi es- 
tas nepre havinda eĉ havenda.

❖
Slovaka folkloro per Esperanto. La 

trc interesa „Karta Enciklopedio“ ne 
aperas en formo de libro, kiel kutime, 
sed sur poŝtkartoj. Sur ĉiu karto estas 
bildo de iu kulturhistoria kuriozaĵo (ra- 
zcna labirinto, kromleko, ligna kalenda- 
ro, bildaj jarlistoj ktp.) kun klariga 
tcksto. Ĝis nun aperis 16 divcrsaj kar- 
t.oj en tri scrioj. — En la tria serio 
aperis ankaŭ karti pri slovakaj skulp- 
litaj abelujoj. La karto portas la bildon 
de abelujo, skulptita en formo de lupo- 
statuo, apud ĝi estas konciza klariga 
teksto pri abelbredado kaj abelujoj en 
Slovakio. La bildon disponigis afable 
la direkcio de la Slovaka Nacia Muzeo 
cn Martin, en kies kolektoj la abelujo 
troviĝas, ia klarigan tekston verkis 
D-ro R. Bednarik, tradukis ĝin kaj ĉe 
la eldono kunlaboris s-ano Ed. V. Tva- 
rozek. Tiel dank7 al la universaleco de 
Esperanto la kono pri tiu ĉi interesega 
kulturhistoria kuriozaĵo disvastiĝos tra 
la tuta mondo. La Kaita Enciklopedio 
estas eldonata de ,,La Bosketo*1, White- 
way, STROUD (Glos.), Anglujo.

*
..10 Popola Ĉinio’’ estas ĉiuinonata 

piogresema gazeto de ĉinaj esp-istoj.
Ĉiu n-ro estas 8-paĝa, ilustrita (for- 

mato 40x27cm), plena de interesega 
kultur-politika materialo. Abonebla ĉe 
Slovaka Esperanto-lnstituto, M a r t i n. 
Slovakotour. Abontarifo: jarkolekto 1950 
(0 n-roj); Kĉs 38.—. Jarkolekto 1951 
(12 n-roj): Kĉs 75.— Pagu per poŝtpagi- 
lo n-ro S-9615. Slov. esperantsky ŭstav, 
Martin. Indiku klare, por kio vi pagas!
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ESPERANTO EN LA RADIO

La horindiko estas Jaŭ mezeŭropa tem- 
po. (Por la greenwicha tempo deprenu 
unu horon. por la orienteŭropa tempo 

aldonu unu horon.)
LUNDE

6.311—6.35 Wien 513, 25, 30
41, 48 m

8.15—8.30 Stockliolm 19.80, 49.46
8.45—9.00 Lille 235 m
6.15—16.30 Stockhohn 19.80, 27.83

MARDE
2.15—2.30 Stockholm 19.80, 27.83 m

12.55—13.00 Bern 6.9, 31, 48.7 111

18.20—18.40 Roma 25.2, 31 m
18.35—18.40 Bern 19.6, 31, 48.7 111

19.00—19.15 Sofia 39.11 m
JAŬDE

12.55—13.00 Bern 16.9, 31, 48.7 111

18.35—18.40 Bern 19.6, 31. 48.7 111

VENDREDE
18.20—18.40 Ronia 25.2, 31 m
19.00—19.15 Sofia 39.11 m

SABATE
23.15—23.20 Hilversum 402 m

DIMANĈE
19.00—19.15 Sofia 39.11 m
UNUAN JAUDON DE ĈIU MONATO
15.30—15.45 Graz 338 m
DUANVENDREDON DEĈIU MONATO
16.40—16.55 Wien 203.3 m

(Laŭ „La Espero“, Stockholm.)

KOREKTO

Sur pĝ. 118, en la 9-a linio devas esli 
Perret anst. Peret; en la linio 10-a Kan- 
tante anst. Kantate. En la poemeto ĉie 
Renkonte anst. Rekonte.

BONHUMORO

SAGA INFANO.
— Kio vi volas fariĝi, kiani ci 

estos granda? — oni demandas 
knabeton.

— Soldato.
Sed la soldatoj mortas en la 

batalo.
Kiu mortigas ilin?

— Malamikaj soldatoj.
— Do nti estos ntalamika sol 

dato.

KARTLUDO
Du .,individuoj“ ludas en bran 

dejo:
— Mi havas tri asojn!

Kaj nti havas revolveron!
— Vi gajnis.

Surŝipe maristo faligis la kronome- 
tron de sia ĉefo. Li tuj iras al li:

— Kapitano, ĉu oni povas diri pri 
objekto, ke ĝi estas perdita, se oni 
scias. kie ĝi estas?

— Ne.
— Tiukaze, kapitano, ne timu pri via 

kronometro, ĉar mi scias, kc ĝi troviĝas 
sur la marfundo.

Inter insuloj dezertaj aŭ loĝataj de 
sovaĝuloj, jam delonge vagas ŝiprom- 
pulo. Fine li albordiĝas sur tero, kic 
la unua objekto, altiranta lian atenton, 
estas pendigilo kun pendigito. Li ek- 
krias:

— Dank’ al Dio, finfine mi estas en 
civilizita lando! M. C.
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DIVERSAĴOJ

Fundamentoj de Leninismo. En la pa- 
sinta n-ro ni aperigis la I-an ĉapitron 
de samnoma verko de J. V. Stalin. E1 
rusa originalo esperantigis ĝin G. Stel- 
lih, lingve kontrolis V. Lebedev, N. 
llohlov kaj G. Demidjuk. La libro es- 
tis reeldonita ĉi-jare en Japanio, cik- 
lostilite. La kamaradoj sendis ĝin al ni 
kun rimarko: „.. ni bedaŭras, ke la 
libron tiel gravan ni devas reeldoni tiel 
mizere, pro nia malfacila kondiĉo. Ta- 
men ni ĵuras al Lenin kaj Stalin, ke en 
malproksima estonteco ni povos eldoni 
bele tiajn utilajn librojn kaj ni batalu 
por tio!“

Esperanto-movado en Ĉinio. Tiujn, 
kiuj ne ricevadas la gazeton E1 Popola 
Ĉinio, ni rememorigas, ke en Ĉinio ek- 
zistas jain forta Esperanto-Ligo, kies 
fondiĝa kongreso okazis la 11-an de 
marto en Peking. En malferma paro- 
lado k-do Hujucz, pioniro de E-movado, 
kritikis la malĝustajn opiniojn de kapi- 
talistaj lingvistoj kaj la etburĝajn re- 
vojn pri Esperanto, kaj akcentis ĝian 
signifon en la batalo por mondpaco kaj 
interkompreniĝo de la pacamaj popo- 
Ioj. — La kongreso ricevis 158 salutte- 
legramojn kaj leterojn el la tuta mon- 
do kaj altiris grandan atenton de la 
publiko. La oficiala tutlanda novaĵ- 
servo raportis pri ĝi kaj la pasinta ba- 
talo de ĉinaj esp.-istoj. Ankaŭ la centra 
organo de Ĉina Kompartio, ĵurnaloj en 
diversaj urboj kaj la radiostacio en 
Peking raportis pri ĝi tre favore. — 
K-do A. Lam (21 Temple Lane, Yu 
Yuen Lu, Shanghai, Ĉinio),esperantista- 
karikaturisto interŝanĝis multajn poli- 
tikajn karikaturojn kun eksterlandaj 
korespondantoj kaj dank‘ al Esp-aj 
klarigoj pri la enhavo kaj deveno, li 

sukcesis ilin bone utiligi en la grandaj 
ĵurnaloj de Popola Ĉinio. Instigite de 
la pli vasta bezono, li decidis pligran- 
digi la interŝanĝon kun ĉiulandaj kun- 
laborantoj.

Familiaj sciigoj. Geedzoj Sekerka 
sincere dankas al ĉiuj, kiuj ilin gratu- 
lis okaze de ilia edziĝfesto.—Algeedzoj 
Joh. Gerda kaj Jan Horse, Vechtstraat 
161, AMSTERDAM-Zuid, Nederlando, 
naskiĝis Simon Karl. la 2-an de julio 
ĉi-jara. — A1 geedzoj Argentina kaj 
Luiz Bartholomeu, Caixa Postal 232, 
BAURU, Estado de Sao Paulo, Brazilo, 
naskiĝis Gilberto Francisco, la 5-an dc 
junio ĉi-jara.

ANONCETOJ

MALL0NG1G0J: dez.—deziras; kor. 
—korespondi; iŝ.—interŝanĝi, -as; pm. 
—poŝtmarkoj(n); pk.—poŝtkartojn; il. 
pk.—ilustritajn pk; ĉ. 1.—ĉiuj landoj; 
ĉ. t.—ĉiuj temoj; t. m.—tuta mondo; 
espaĵoj(n)—esperantajoj(n)-. esp-isto— 
esperantisto; ktp. —kaj tiel plu; k. s.— 
kaj simile; rk.—respondkupono interna- 
cia; g.—gazeto; Rc!—respondas certe!

Ĉiu anoncanto morale devigas sin res- 
pondi almenaŭ unufoje al ĉiu, kiu skri- 
bos al li.

s-ano Nikola Tonkov Popov, Dom za 
unochi Popova, STARA ZAGORA, Bul- 
gario, dez. kor., iŝ. pm., il. pk.

f-inoj Josimura Masae (22-ja stud. en 
dietetika lernejo), Kitasirakaŭa-Simoi- 
keda-tyo 75, Sakio-ku, KIOTO. — Hirai 
Miciko (21-ja stud. en dietetika lcrnejo), 
Ikaga 116, HIRAKATA-City, Osaka-FU, 
Japanio, dez. kor. kun ĉs. ges-anoj.

s-ano Lourival Cunha, ALAGOINHAS 
(Bahia), Brazilo (Juzna Amerika), dez. 
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iŝ. seriajn pm. kun ĉ. I. iaŭ Yveit-kata- 
logo.

s-ano Remito Lemos Dlniz, 23-jara, 
Caixa Tostal 135, JOAO PESSOA, Para- 
iba. Brazilo. dez. leterojn pri interesaj 
kaj allogaj temoj el ĉ. 1. (la plej bo- 
naj estos publikigitaj en libro pri ko- 
respondado).

s-anoj Stefano Stajkov, Str. L. Kara- 
velov 53; Georgi Valkov, Str. lvajlo 68. 
Atanas St/ierev, Str. Moskva 67. I)inko 
K. Parlov, Str. Samuil 61, ĉiuj en BUR- 
GAS, Bulgario, dez. kor., iŝ. pni., il. pk:

s-ano Stefano lliel' Stojanov, TIR- 
NO VSKO-BAL VAN, Bulgario, dez. kor. 
kun es. gejunuloj.

s-ano Jan Motulko, TRNAVA, Rad- 
linskelio 5 II. ĈSR-Slovakujo, dez. kor., 
iŝ. pni., il. pk. ktp. kun t. m. Rd

s-ano Ervin Sekerka, VRŬKY, Be- 
neŝova 15. ĜSR-Slovakujo, dez. kor. pri 
etnografio kaj temoj ĝen., preeipe kun 
popoldemokratioj. Rc!

S-ano Ervin Zanaŝka, KOPRIVNICE, 
Jiraskova 442, bezonas por E-muzeo 
ĉiujn fotografaĵojn, faritajn dum SEK 
cn Doksy. Sendu ĉiujn specojn, indiku 
prezojn.

S-ano Vladiinlr Novotny, 24-jara ofi- 
eisto. Manesova 1252, C. BUDEJOVICE, 
dez. kor. per Esp-a stenografio-propono 
de Ad. Stanura.

sano Rolf Nbtel, 31-jara geometro 
/Ob C HEMN1TZ-14, Nŭrnbergerst r. 11, 
Germanio, interesiĝas pri matemat iko, 
politiko, muziko, sporto.

s-ano Kurt Pukarra, Bullenberg 3, 
20a CELLE, Germanio, Brita Zono, dez. 
kor.

S-ano Paŭlo Balkdnyi, BUDAPEST- 
54. Nemzeti Bank, fiokiroda, Ilungario, 
dez. ricevadi pac-kaj turismajn afiŝojn.

s-ano Ŝigenori Tada, Kaavasumitvo 
3—19, Mizuhoku, NAGOYA, Japanio, 

pĉtas Esp-aĵojn (g-ojn, gvidilojn, afi- 
ŝojn k. s.) por propaganda ekspozicio.

s-ano Kusumi Joŝitaro, gvid. de E- 
rondo ĉe gimn., 5-111 Sugamo, Toŝi- 
maku, TOKIO, Japanio, dez. kor., iŝ il 
pk.

s-ano Kijoŝi Kameeta, 20-ja instr. de 
eleni. lcrnejo. 26 IIamagu6i-Niŝi-26o, 
OSAKA, Japanio, dez. iŝ. bildojn kaj 
inanlaborajojn de siaj gelern. 6—12 ja- 
raj. kun similaj en ĈSR. Instruistoj, 
anoncu vin!

S-anoj Jiro Ocjawa, 105-2, Ilonden. 
Nishi-ku. OSAKA. — Jlideuo Jamana- 
ka, Sakahata Kainejaina-inura.KlMICU- 
<>l N. ĉiha-ken. — Toŝio Kurozaŭa, 
Kamikvo-Kvoku. KYOTO-SI, Sin Oomi- 
yo agaru. — Takayosi Sawada, 1—29, 
Nisihiokicho, ’Xakagawaku. NAGOYA.

Voshinori O/iitda, 72. Joshoji, O\va- 
da-inura. Kitakawachi-gun, OSAKA-FU.

Z. Oltmura, Rendaina-chozi. Kanii- 
kyo, KYOTO. — Rvuiti Ebihara, Kanii- 
sakura-machi, Tano-cho, MIYZAK1- 
KEN. — Tadajoŝi Sibato, 249 Naĝono- 
horo, AGATSMA. Guniina. — Lee 
Mjoncju, 349 Kaniibeppo Ooeu. ŜIGA- 
KEN. — Tatunosuke Inctba. Ivugo- 
Mati 525, YOKOSUKA. — Teriunichi 
Takisazoa, Aomori-ken, Togun, Singyo, 
131. AINO. — Jasuo Hajaŝi, 2 Ohaŝi-Co 
8, Ntgata P. 0. Zono. KOBE-ŜI. - luĝ. 
Tanka Taajoi, Kobe Shipyard & Enginc 
Works, ,Wadasaki 3. KOBE ĉiu j cn Ja- 
panio. dez. kor.

s-ano Klaas LimbuT!/, 27-jara Iraŭlo, 
liemiisto, dum 3 j. koncentrejano (Bu- 
chemvald), dez. kor. Adreso: 3e Ooster- 
parkstraat 202, AMSTERDAM, Neder- 
la ndo.

s-ano Ivar Kjellstrbm, Postfako 3003, 
KARLSBORG, Svedio, dez. kor. kim 
ĉs. s-anoj pri E-movado en CSR kaj iŝ. 
Esp-aĵojn.
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Eudo Izdk: KURZ ESPERANTSKEHO DOPISOVANIA (8. pokraĉ.).

konca 17. riadok

11 dek unu
12 dek du
13 dek tri
14 dek kvar
15 dek kvin
16 dek ses
17 dek sep
18 dek ok
19 dek naŭ
20 dudek
21 dudek unu

Opravte v min. kurze od

0 nulo
1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ

10 dek

322 tricent dudek du
430 kvarcent tridek
540 kvincent kvardek
650 sescent kvindek
761 sepcent sesdek unu
876 okcent sesdek ses
987 naŭcent okdek sep
999 naŭcent naŭdek naŭ

1000 mil (dumil. . . naŭmil)
1001 mil unu
2222 dumil ducent dudek du

100000 centmil
20.011 dudekmil dek unu
20.221 dudekmil ducent dudek unu

na enfre(preno, -prena, -prenema).

32 tridek du
43 kvardek tri
54 kvindek kvar
65 sesdek kvin
76 sepdek ses 
87 okdek sep
98 naŭdek ok
99 naŭdek naŭ

100 cent
101 cent unu
211 ducent dek unu

10.000 dekmil
200000 ducentmil
543212 kvincent kvardek trimil ducent 

dek du 
miliono
miliardo
dek kaj dek estas dudek 
cent kaj cent estas ducent 
mil kaj mil estas dumil 
cent du: 102 
cent dudek: 120 
ducent: 200 
ducent dek du: 212

Zakladne cislovkv sa nesklonujŭ, preto: unu fraton -— jedneho brata.
Koncovku mnozneho cisla prijima len „unu“ (unuj — jedni) unuj estas lernantoj. 

unuj (aliaj) studentoj — jedni sŭ ziaci, jedni (ini) vvsokoskolaci.

Mi estas oficistino. Mi havas tri fratojn: unu estas apotekisto kaj 
unu tipografo, ili ambaŭ estas ankoraŭ fraŭloj. Krome mi havas an- 
kaŭ du fratinpjn: unu estas fraŭlino, alia edziniĝis al horloĝisto. Kvan- 
kam ni estas kvin, tamen unu fraton mi ne konas persone, ĉar li vivas 
en eksterlando, sed li ne fartas bone. Li jam longe ne skribis (al ni), 
pro tio mi ne scias, kion li nun faras (pri kio li okupiĝas).

ofico — ŭrad, oficfsZo — ŭradnik, tipografo — typograf
apoteko — lekaren (apatieka), apotekisfo — lekarnik 
krom — okrem, krome — okrem toho
edzin-iĝi — staf sa menzelkou, vydaf sa; edziniĝi al iu!
horloĝo —- hodiny, poŝh. — vreckove h., brakh. — n4ramkove, vekh. 

— budfk .. . farti — maf sa. Kiel vi fartas? — Ako sa mŭs (mŭ.te)?



okupo — za.meistnan.ie, okupiĝi — zamestnavat sa
mi okupiĝas kun vi pri planado (planovanie), do ni okupiĝas
Pardonu (ne koleru), mi petas, ke mi respondas nur nun, sed mi devis 

lerni multon (multe), ĉar mi ankoraŭ ne seias bone skribi kaĵ. paroli 
Esperante. Multaj miaj gekamaradoj jam bone posedas (scipov&s. po- 
voscias) Esperanton (skribas kaj parolas esperantlingve), sed mf.estas 
nur komenca.nt(in)o. Pardonu miajn eventualajn erarojn kaj ne priridu 
min (ne priridu min pro miaj eraroj).

pardono — odpustenie, koleri — hnevaf sa
multo — mnozstvo, multe — mnoho. multa -—- mnohy
lingvo —- rec, lango — jazvk (v ŭstach)
scipovi, povoscii — ovladaf, posedi — ovladaf, vlastnif 
eraro -— omvl, priridi — vvsmiaf (doslovne: osmiaf).

CVIĈIME SA V PREKLADANI
A. — Prace na stavbe moskovskej 

ŝtatnej univerzitv na Leninskych vfŝ- 
koch sa uz chylia aku koncu.K strednej 
— 26-poschodovej budove pristavajŭ 
postranne kridla1 o 18. 13 a 9 poscho- 
diach. Za hlavnou budovou umiestia 
fakulty2 chemie a fvzikv a fakultu pre 
biologiu a pddoznalstvo.3 K univerzite 
vedŭ ŝiroke cestv, ktorĉ teraz betonu- 
jŭ. Po celom stavenisku sŭ umiesteneI 
pomocne skladiŝtia. Na stavbu pride 
denne 300—400 vagonov s materialom 
a zariadenim.4 Na velkej ploche5 na- 
Tavo zakladajŭ botanickii zahradu. Tam. 
kde sŭ teraz hromady hlinv a kamenia, 
bude obrovske alpinum6 a zahradv s 
tisfcami stromov a kerov.

1 Alo. 2 fakultato, 3 agrohemio, 4 cki- 
paĵoj, 5 — rovine, 6 alpinio.

B. — Zavodne kluby malv by ddklad- 
ne zrevidovaf doterajŝiu napln prace 
jednotlivvch sŭborov1, preskŭmaf ako 
pomahajŭ v plneni pracovnvch ŭloh 
vo svojich zavodoch. ako ich umelecka 
praca radostne a iniciativne posobi na 
pracujŭcich, aby po predstaveniach pra- 
covali s eŝte vaĉŝou chufou. uvedome- 
losfon a vynac,hadzavosfou. Pri takom- 
to prieskume2 zisthne, ze naŝe sŭborv 

zavodnvch klubov sŭ malo zamerane 
na hlavne iilohy prace v zavodoch, ze 
je tu malo agitiek3, nabadajŭcich k vyŝ- 
ŝim vvkonom, k rozŝireniu ŭdernicke- 
ho4 a stachanovskeho hnutia, k bdelosti 
voci nepriatelovi.

1 Kolektivo, 2 (re)kontrolo, revizio,
3 agitilo, 4 ŭdernik — laborsturmulo.

C. — „V prieskume noriem,“ — ho- 
vori sa v usneseni vlady, — „treba uro- 
bif ŭtok na zastaralŭ techniku a orga- 
nizaciu pface, dalej viesf boj za ŭplnŝ 
vvuzitie rezerv a kapacity zavodov, 
snizenie vlastnych nakladov1 a tym za- 
bezpeĉif vzostup realnych miezd. Vŝetci 
zamestnanci v priemysle musia preto 
zodpovedne rieŝif vŝetky ŭlohv v toho- 
roĉnej kampani prieskumu noriem.“

Z tolio vyplyva, ze v zavodoch treba 
urobif dokladny rozbor vyroby, preskŭ- 
maf vŝetky moznosti zlepŝenia techni- 
ky a organizacie praĉe, urobif patriĉnĉ 
opatrenia, aby pracujŭci mohli posta- 
vit’ nove normy, ktore pomozu zvvŝif 
produktivitu prace.2 Tnak povedane. mu- 
sime hladaf vŝetkv prostriedky, aby 
kazdy z nas vvrobil za jednotku ĉasu 
viac vvrobkov. ako predtvm.

1 Memkostoj, 2 laborproduktiveco.


